
ه على دلت وإن واجب فهو وجوبه على الدلة دلت إن  فهسو مسستحب أن
 نعم مستحب
وسسلم عليسه اللسسه صسلى النسسبي رسسسالة ثبسوت الكريمسة الية من ويستفاد

: لقوله ونبوته
مح ى مم ا ((( الطالب:  مك ييحو (ي مل (ن إإ مك إم بب ]2: )[الزحزاب) مر

مح ى مم ا  (((:  لقولهالشيخ: مك ييحو (ي مل (ن إإ مك إم بب أول ومسسن]2: )[الزحسسزاب) مر
) نعم) النبي أيه ا (( ي ا آية

للرسسسول بالنسسسبة خاصة ربوبية تعالى لله أن الكريمة الية من ويستفاد 
اا علينسسا مسسر ) وقسسد) ربك (( من:  لقوله والسل م الصل ة عليه بسسأن كسسثير

فمثسسال خاصسسة وربوبيسسة عامسسة ربوبيسسة نوعسسان والعبوديسسة نوعسسان الربوبيسسة
بب العامسسة الربوبية مر إت ((  محوا مم سسس إض ال (ر ل

م ممسس ا موا ممسس ا مو يه من (ي : )[مريسسم) مب
اليسسة هسسذه مثسسل الخصوصسسية ومثسسال عامسسة ؟ خاصسسة وال عامسسة هسسذه]65

يلحوا:   تعسسالى قسسوله فسسي النوعان اجتمع ) وقد) ربك (( من مق ا سنسس ا ((  مم آ
بب مر من إبسسس إمي مل معسسس ا (ل بب*  ا مسسسس ى مر من يمحو يرو مهسسس ا :121)[العسسسراف) مو  

سن ((:  تعسسالى قسسوله مثسسل فالعامسسة وخاصة عامة العبودية وكذلك]122 إإ  
مه سل رر ال إصي إد مب مب ا إع (ل من والخاصسسة عامسسة،]44: )[غسسافر) إب ا مح ا (ب يسس إذ ي ((  سلس ا

مر ى (س إه مأ إد (ب مع لل إب (ي والسل م الصل ة عليه الرسول المراد]1: )[السراء) مل
الباطنسسة للمسسور شسسامل تعسسالى اللسسه علسسم أن الكريمة الية من ويستفاد 

سن ((:  لقوله مه إإ سل من ال مم ا مك ا من إب يلحو مم (ع لرا مت إبي ويسسستفاد]2: )[الزحسسزاب) مخ
المخالفة. من النسان تحذير منها

؟...:  الطالب
المخالفة. من النسان تحذير نقول : ل الشيخ

 ؟...: الطالب
نعمسسل بما خبير أنه نعلم دمنا ما الله نخالف ل أننا يوجب هذا : لن الشيخ

ال قلسست لو ما مثل واضح وجل عز الله نخالف أن يمكن ما فإننا اذهسسب مث
فكل المخالفة من والتحذير التهديد ؟ بهذا المراد ايش تفعل ما أعلم وأنا
تجسسي مخالفته من لنا تحذير فهو نعمل ما يعلم أنه فيه الله يبين يأتي نص
 . أزحد في ما لنه غانم هنا

لل بسس الله "(( وكف ى أمرك " في) ) الله عل ى (( وتحوكل )) " وكي
ل ا ) التوكسسل) اللسسه علسس ى (( تحوكل اليسسو م درس مبتسسدأ " هذا لك ح افظ
فسسي اللسسه على العتماد صدق بأنه فسروه ولهذا الثقة مع العتماد بمعنى
القلسسب يكسسون بسسأن وجسسل عسسز بسسالله الثقسسة مسسع المضار ودفع المنافع جلب

اا مسع المضسار دفسسع وفسي المنسسافع جلسسب في غيره على ل الله على معتمد
اا يعني وتعالى سبحانه بالله ثقته : قسسال ولهذا سيكفيه تعالى الله بأن واثق

(ن (( مم (ل مو سكس محو مت ملس ى مي إه مع سلس محو ال يهس يه مف يب (سس فسسإذا كسسافيه]3: )[الطلق) مح
تمسسا م هسسو فهسسذا سسسيكفيك وتعسسالى سسسبحانه أنسسه في وجل عز الله صدقت
عسسد ة في القرآن في هذه ) جاءت) الله عل ى (( تحوكل:  وقوله التوكل
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يه ((:  تعالى قوله ومنها مواضع (د يب (ع (ل مف ا سك محو مت إه مو (ي مل (( ]123: )[هود) مع
مل ى مع إه مو سل يلحوا ال سك محو مت مسسن التوكسسل فيكسسون هسسذا وعلسسى]23: )[المائسسد ة) مف
اا بسسه اللسسه أمسسر ومسسا به أمر تعالى الله لن العباد ة العبسساد ة مسسن فهسسو شسسرع

مف ى ((:  وقوله التوكل أقسا م الفوائد في تعالى الله شاء إن وسيأتي مك مو
إه سل لل إب ال إكي لتحسسسين زائد ة إنها العراب أهل يقول الباء]3: )[الزحزاب) مو
ال اللسسه وكفسسى والتقسسدير الفاعسسل هسسو الجللة لفظ وأن اللفظ ال ، وكي ووكي

إن الشسسيء هسسذا في تعالى الله كفاية أعظم ما والمعنى الفاعل من زحال
لا ب الله (( وكف ى كان فسسي تعسسالى اللسسه كفايسسة أعظسسم مسسا ) فهو) شهيد

لا ب الله (( وكف ى آيات فيه يقول شهادته أعظسسم مسسا ) المعنسسى) شسسهيد
لل ب الله (( وكف ى شهادته في الله كفاية اللسسه كفايسسة أعظسسم ) مسسا) وكي

لل وقوله وكالته في ل االمؤلف"  ) يقول) (( وكي هسذا " وعلسسى لك ح افظ
قلسست إذا الوكيسسل لن مفعسسول بمعنسسى وليسسست فاعسسل بمعنسسى هنسسا ففعيل
ال فإن الوكيل هذا وكلت بمعنسسى هنسسا لكسسن الموكل لنه مفعول بمعنى وكي
اللسسه مسسن والحفسسظ والحمايسسة النسسسان مسسن فالعتماد زحافظ أنه أي فاعل
(ن ((:  قوله المؤلف لتفسير ويدل مم (ل مو سك محو مت مل ى مي إه مع سل محو ال يهسس يه مف يب (سسس مح

وبتحقيسسق بحفظسسه وتعالى سبحانه يقو م وسوف كافيه  أي]3: )[الطلق)
قسسال " إنمسسا كله ذلك في له تبع وأمتهالمؤلف"  قال عليه به توكل ما

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى للنسسبي ؟ لمن موجه اليات في الخطاب لن هذا
أو طريقيسسن مسسن ذلسسك علمنسسا ؟ لسسه تبع أمته أن علمنا أين من له تبع فأمته

طريقين.  أزحد من
صسسلى للرسسسول موجه أمر فكل به بالتأسي أمرنا الله : أن الول الطريق

اا لنسسا فهسسو بسسه تخصيصسسه علسسى السسدليل يسسدل ل وسسسلم عليه الله نحسسن أيضسس
(د باتباعه مأمورون مق مل من ((  (م مك ا يك إل إفي مل يسسسحو إه مر سلسس رة ال محو (سسس رة يأ من مسسس مح

(ن مم من إل يجحو مك ا (ر مه مي سل مم ال (حو مي (ل مر موا إخ ]21: )[الزحزاب) ال
اا  المتبسسوع إلسسى الموجه الخطاب أن الخطاب في المعروف من : أنه ثاني

ال يقول ولهذا ولتابعه له خطاب إلى اذهب الجيش لضابط القائد يقول مث
أنسست ؟ تبعك بمن أنت وإل بنفسك أنت اذهب يريد هو هل الفلني المكان

وللتسسابع لسسه فهسسو للمتبسسوع وجسسه إذا العربية اللغة في فالخطاب تبعك بمن
اا المسسة كون وجه فصار هسسذه فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى للرسسسول تبعسس

طريقان. له أو ذلك وجه النهي من تضمنته وما الوامر
. وسلم عليه الله صلى الرسول باتباع أمرنا : أننا الول الطريق

ولتابعه.  له للمتبوع الموجه الخطاب : أن الثاني والطريق
مم ا:  تعالى الله قال ثم مل ((  مع يه مج سل لل ال يج مر (ن إل إن إم (ي مب (ل إه إفي مق إف (حو )) مج

(ن(( و فاعسسل الجللسسة ولفظ ) نافية) (( م ا ]4: [الزحزاب إن إم (يسس مب (ل )) مق
قوله الثاني ومفعولها مؤخر الول ؟ الثاني وإل ) الول) (( جعل مفعول

لل((  يج مر فنعسسرب العسسراب زحيث من زائد ة إنها نقول ) هنا) (( من) و) إل
إن(( (ي مب (ل مق المشسسكلة هسسذه نصسسبه وعلمة منصوب به مفعول أنها ) على)  
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لمسساذا جلبت التي الياء هذه على مقدر ة ياء موجود ة الياء يمكن ما الفتحة
الغيسسر الدا ة عمسسل مسسن أقسسوى الظسساهر ة الدا ة عمسسل لن للحرف جلبت ؟

ال يعني باطنة أو لهسسا تعسسرض ) لكسسن) (( قلسسبين ) تنصسسب) (( جعل مث
سيقولون الجر زحرف وهو مباشر أقوى عامل عارضها الصح في عارضها

هسسذا وعلسسى الزائسسد الجسسر زحسسرف يسساء لكنها النصب ياء ليست هذه الياء إن
مسسن اجتلبت التي الموجود ة الياء مكان في مقدر ة ياء نصبه علمة فنقول

أو كسسوني الجعسسل ) هذا) جعل (( م ا:  تعالى قوله الزائد الجر زحرف أجل
إلسسى ينقسسسم الله إلى يضاف الذي الجعل لن كوني الجعل هذا ؟ شرعي
خسسذوا خلق ما بمعنى كوني وجعل ، شرع ما بمعنى شرعي جعل قسمين

مم ا:  تعالى قوله الشرعي الجعل مثال بالكم مل ((  مع يه مج سل (ن ال لة إمسس مر إحيسس مب
لة موال مب إئ أنسسه الدليل ؟ الدليل إيش شرعي جعل هذا]103: )[المائد ة) مس ا
اا اا لكنه مجعول واقع كون مم ا يجعل لم شرع مل ((  معسس يه مج سلسس (ن ال لة إمسس مر إحيسس مب
لة موال مب إئ ((:  تعسسالى قسسوله مثسسل كسسثير فهسسو الكسسوني الجعسسل  وأمسسا)) مسسس ا

(م يك من ا (ل مع مج مر مو مث (ك لرا مأ إفي منسس ا ]6: )[السسسراء) من (ل مع مج مو مل ((  (يسس سل لسسس ا ال مب ا * إل
من ا (ل مع مج مر مو مه ا سن لش ا ال مع ا :10)[النبأ) مم ممسس ا الكريمة الية هذه وفي]11   ))

مل مع يه مج سل لل ال يج مر (ن إل إن إم (ي مب (ل مم ا الكسسوني مسسن ؟ أيهما ) من) مق مل ((  معسس مج
يه سل لل ال يج مر (ن إل إن إم (ي مب (ل لن الزائسسد الجسسر بحسسرف النفي هذا الله ) وأكد) مق

اا التوكيد أدوات من الزوائد الحروف قلبان النسان في يكون أن محال إذ
أو لسسذاتها مسسراد ة الجملة هذه هل ولكن محال قلبان الوازحد النسان في ،

مسسراد ة أنهسسا التفسسسير علمسساء مسسن وجماعسسة المؤلسسف يرى ؟ لغيرها مراد ة
اا قال ولهذا ادعي قد لمر نفي وأنها لذاتها إن الكفار من قال من على رد

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى محمد عقل من أفضل منهما بكل يعقل قلبين له
وهسسو ادعي لمر نفي هذا أن يعني العلم أهل من جماعة إليه ذهب ما هذا

وإذا عقلن لسسه كسسان قلبان له كان وإذا قلبين له إن يقول الكفار من رجل
إل لسسه مسسا لنسسه وسسسلم عليه الله صلى النبي من أفضل كان عقلن له كان
إلسسى الله رزحمه الزهري رأسهم وعلى المفسرين بعض وذهب وازحد قلب

ليسسس مسسا لنسسه معلسسو م أمسسر لنهسسا لسسذاتها مقصسسود ة ليست الجملة هذه أن
اليسسة فسسي ذكسسر لنسه بعسسدها يسأتي لمسسا وتمهيسسد توطئسسة لكنها قلبان لنسان
مم ا أشياء ثلثة الكريمة مل ((  مع يه مج سل لل ال يج مر (ن إل إن إمس (يسس مب (ل إه إفسي مق إف (حو مجس

مم ا مل مو مع يم مج يك مج موا (ز إئي مأ سل من ال يرو إه مظ ا سن يت يه (ن (م إم يك إت مه ا سم ممسس ا يأ مل مو معسس مج
(م يك مء مي ا إع (د (م مأ يك مء من ا (ب وفه فسي لرجسل قلبين ل بأنه تقرون أنكم ) فكما) مأ ج

اا الزوجة ليست فكذلك ممين للنسان يجعل لم الله لن أم ليسسس أنسسه كما أأ
خلسق ابن للنسان ليس يعني زحقيقي غير ابن هناك ليس وكذلك قلبان له

مسن خلسسق مسن ابنسه إن بسل مسائه مسن يخلق ولم إليه نسب وابن مائه من
الجملسسة هسسذه أن علسسى اللسسه رزحمسسه ابسسن كسسثير اختاره ما وهذا واضح مائك

السستي والقصسسة معلسسو م أمسسر الوازحسسد الجسسوف في القلبين انتفاء لن توطئة
قلبين له إن يقول الذي هذا فإن صحت لو وزحتى صحتها في ينظر ذكروها
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مسسستحيل أمسسر هسسذا لن نعسسم لسسه قلب ل أنه على يدل قلبين له أن إدعاؤه
مم ا:  وجل عز الله يقول مل ((  مع يه مج سل لل ال يج مر (ن إل إن إم (ي مب (ل إه إفسسي مق إف (حو مجسس

اا يعتبر ) قيد) جحوفه (( في قوله ) فهل) اا قيد سسسيقال مفهو م له شرطي
أن المعلسسو م مسسن لن الواقسسع لبيان ولكنها ل جوفه؟ خارج قلبين له إن لك

مم ا:  تعالى كقوله وهذا الجواف في القلوب مو (ن ((  لة إم سب إض إفي مدا (ر ل
م ا

لر موال إئ ير مط ا إطي إه مي (ي مح من ا مج سال إب رم إإ مم (م) يأ يك يل مث ا (م : قسسوله لن]38: )[النعسسا ممأ
لر موال((  إئ ير مطسس ا إطيسس إه مي (ي مح منسس ا مج يمشسسي ماشسسي ول النسسسان ) كقسسول) إب

موال((:  قسسوله في المتأخرين بعض كان وإن الواقع لبيان برجلين لر   إئ مطسس ا
ير إطي إه مي (ي مح من ا مج لنهسسا المعسسروف الطسسائر لتخسسرج شرطي قيد إنها ) قال) إب
تطير الن الطائر ة زحتى بصحيح ليس هذا إن يقال وقد جنازحين بغير تطير

كانت التي والمراوح الجنازحين في ؟ بها تطير التي النفاثات أين بجنازحيها
السستي المسسم من ما الطائر ة أن شك ل لكن الجنازحين نفس هي الول في
اا صنعنا من هي بل أمثالنا هي ) لبيسسان) جسحوفه (( فسي:  تعسسالى قوله إذ

مم ا((   الواقع مل مو مع يم مج يك مج موا (ز إئي مأ سل يسس اء وبل وي اء بهمز) يقول" ) ال
)) (( اللء فتكسسون يسساء بل بهمز يعني ياء ) وبل) (( اللئي وياء بهمز " ،
فسسي السسذين مثسل فهي ل وال التي ؟ ليش جمع نعرف ) كما) (( اللئيو

ظظهرون عندي ) يقول) (( اللئي نعم جمع الذكور ألسسف " بل) ) (( ت
(("  الظ اء في مدغمة اللصل في الث انية والت اء وبه ا اله اء قبل

ظظهرون بسألف يعني وبها الهاء قبل ألف بل يقول والثانية قراء ة ) هذه) ت
ظظ اهرون تكون إيش الهاء قبل جسساء مسسا الن وإلسسى قراءتان ) هذه) (( ت

في ) فيكون) (( تظ اهرون وهي عندنا مشهور ة التي بالقراء ة المؤلف
ظظهسسسرون قسسسراءات ثل ث اليسسسة ظظسسس اهرون) ) (( ت ) والثالثسسسة) (( ت

يتظ اهرون ظظ اهرون) و) ((  ظظهرون (( ت الظاء إن ) يقول) )) (( وت
تتظسساهرون وأصسسلها الظاء في مدغمة والتاء الظاء في مدغمة الصل في
ظظهرون صارت لكن تتظهرون أو مسسا الظسساء فسسي التسساء ) أدغمسست) (( ت

من(( معنى يرو إه مظ ا سن يت يه (ن أمهسساتكم كظهسسور عليكسسم إنهن تقولون ) أي) إم
اا امرأتسسه يطلسسق أن النسان أراد إذا الجاهلية في طلق صيغة وهذه طلقسس
اا يي أنت لها قال بائن اا فتطلسسق أمي كظهر عل ل أمسسه ظهسسر لن ا بائنسسا طلقسس
والنسسسان الركسسوب محسسل لنسسه الظهسسر وخسسص الزحسسوال من بحال له يحل

الرسسسول قسسال كمسسا فراش لنها يركبها نعم أي نعم تركبه أو زوجته يركب
اا والسل م الصل ة عليه ظظ اهرون إذ )) (( تظ اهرون معنى ) إيش) (( ت

أهسسل يعتبرهسسا الجملسسة وهسسذه أمنسسا كظهسسر علينسسا أنتسسم لهسسن تقولسسون أي ؟
اا الجاهلية ؟ السل م في هي ما بطلق فليست السل م في أما ا بائنا طلق

بسسه الله أمره ما النسان يفعل زحتى المرأ ة لتحريم موجبة أنها يعني ظهار
منظظمت((  المجادلسسة سسسور ة في كما يرو إه سن  ا يهسس (ن ال الوازحسسد ) كقسسول) إم مث

يي أنت لزوجته أن يمكسسن العبسسار ة هذه غير يقول أن ويمكن أمي كظهر عل
يي أنت يقول يي أنسست يقسسول أن ويمكسسن أخسستي كظهسسر علسس أمسسي كبطسسن علسس
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يشسبه أن الظهسار كتساب فسي علينسا مسر وقسد بالصسيغة ل بالمعنى فالعبر ة
اا عليه تحر م بمن زوجته الرجل اا تحريم اا مباح سبب أو بنسب مؤبد تحريم
اا منهسسا ظسساهر لسسو أو زحرمهسسا لسسو فيمسسا الخلف وسسسبق الظهار هو هذا مؤبد

اا عليه تحر م بما وشبهها أمد إلى تحريم
...الطالب:

ار ة السسبعية القسراء ة ، كلها السبعية  القراء ةالشيخ:  هسذا علسى يحيسل ت
بقسسول يقولوا قراء ة وفي يقولون وتار ة قراء ة وفي يقولون ما بدون وهذا
ال رجل يي أنسست لزوجته مث اللسسي ) وايسسش) (( أمه اتكم أمسسي كظهسسر علسس

)) (( أزواجكسسم ؟ الول المفعسسول ) أين) (( جعل وهذا هذا يحل نصبها
(( وأمه اتكم للموصول ) صلة) (( تظ اهرونو ) صفتها) (( اللئيو
تحريمهسس ا فسسي ك المه ات أ ي) " ) (( وأمه اتكم  الثاني ) المفعول)

ل ا الج اهلية في المعد بذلك بشرطه الكف ارة به تجب وإنم ا طلق
ولكنسسه بطلق ليسسس السسسل م " فسسي المج ادلسسة سسسحورة فسسي ذكر كم ا

سم (( تعسسالى اللسسه لقسسول العسسود وهسسو بشسسرطه الكفسسار ة بسسه تجب تحريم يث
من يدو يعحو مم ا مي يلحوا إل ير مق ا إري (ح مت لة مف مب مق ...]3: )[المجادلة) مر

ممسس ا (( مل مو معسس يم مج يكسس مج موا (ز إئسسي مأ سل من ال يرو إه مظسس ا سن يت يهسس (ن (م إم يك إت مهسس ا سم )) يأ
؟ الفوائد من أخذنا ما الفوائد

...الطالب:
 نكمل طيب كملنا ماالشيخ:  

مم ا (( تعالى الله قال مل مو معسس يم مج يكسس مج موا (ز إئسسي مأ سل من ال يرو إه مظسس ا سن يت يهسس (ن إم
(م يك إت مه ا سم للسسد يسسا المظسساهر ة هسسي ما طيب المناقشة كملنا ما  نحن)) يأ ؟ خا

عشسسر فيسسه والحسسرف زحسسرف زيسساد ة فيها لن الزياد ة فيها التي القراء ة في
؟ تختارون الثلثة القراءات أي القول هذا فعلى عرفتم زحسنات
ظظ اهرونالطالب: ) )  (( ت
ظظ اهرونالشيخ: مسسن العلمسساء ومسسن زحسسروف أكثرهسسا هسسذه ) يعني)  (( ت

مسر ة بهسذه تقسرأ قسراء ة بكسل تأخسذ أن قسراء ة بكل تقرأ أن الفضل يقول
وبهسسذه مسسر ة بهسسذه تقسسرأ إنك الخير الصحيح ؟ أرجح أيهما نعم مر ة وبهذه

صسسلى النبي عن صحت قراء ة كل أن تعرف أن لجل تعرف كنت إذا مر ة
لفائدتين. وازحد ة إل... لفائدتين بها تقرأ وسلم عليه الله

أسنتين. بكل : العمل الولى الفائد ة ال
علسسى نعتمسسد كنا لما الن نحن ولذلك القراءات هذه : زحفظ الثانية الفائد ة
ينبغسسي للنسسسان قيسسل فإذا الخرى القراءات نعرف ما عندنا التي القراء ة

ولهسسذا للقسسراءات زحفسسظ فيه يكون هذا فإن صحت قراء ة بكل تقرأ أن لك
ينبغسسي الصغار لكن الحفظ عليهم صعب الكبار على ول منا للصغار ينبغي

هسسذه بالسسسنة يعملوا أن لجل يتعلموها وأن القراء ة على يحرصوا أن لهم
عبسسد نعسسم ) إعرابهسسا) (( أمهسس اتكم:  قسسوله نعسسم أي مهجسسور ة تبقسسى مسسا

  الرزحمن
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)   ) أبن اءكم (( أدعي اءكم
إلي جمعالمؤلف:"  قال إع ل ا أبيه لغير يدع ى من وهحو د " أدعياء له ابن
فعيسسل ودعسسي أمثلسسة ولهسسا كفسسي جمع وأكفياء غني جمع كأغنياء دعي جمع

اء الواو قلبت لكن بالواو دعيو وأصلها مفعول بمعنى اا تصسسريفية لعلسسة يا إذ
هنسسا بادعائهم والمراد القبال طلب الصل في والدعاء مدعو بمعنى دعي

اا وليس فلن ابن هذا ويقال أبيه غير إلى ينسب بأن النسبة زحقيقسسة لسسه ابن
اا؟ اأو شرعا أبناءهم تعالى الله جعلهم ما الدعياء هؤلء اا ل ، قدر ول شسسرع
اا اا ل أما قدر اا أبناء موضع ما أنه فواضح قدر اا وأما قدر الله نفى فهنا شرع
مم ا (( نفاه عنهم مل مو مع (م مج يك مء مي ا إع (د (م مأ يك مء من ا (ب ليسوا الدعياء كان  فإذا)) مأ
اء اا ل أبنا اا ول قدر اا إليهسسم السسذهن يتوجه ل أو الذهن يرد ل فإنه شرع شسسرع
: تعسسالى قسسوله في يقول من قول ضعف بها يتبين أقولها التي الكلمة هذه
يل (( إئ محل يم مو يك إئ من ا (ب من مأ إذي سلسس (ن ا (م إمسس يك إب (لصسسل إن يقسسول]23: )[النسسساء) مأ

من(( :   قوله إذي سل (ن ا (م إم يك إب (لصل لننا التبني ابن عن به يحترز قيد ) إنها) مأ
ال البن في يدخل ل التبني ابن نقول نقسسول زحتى الوهم إليه يذهب فل أص

بسساب فسسي المسسسألة .هسسذه... عنسسد وسسسبق عنه به يحترز قيد إلى يحتاج إنه
اا ل أبناء الله جعلهم ما الدعياء أن المهم النساء من المحرمات ول شسسرع

اا الرجسسل هسسذا يكسسون أبيسسه لغيسسر النسسسان يسسدعون الجاهلية في وكانوا قدر
اا اا الدعي وهذا نسب وذا شريف الشسسئ بسسذاك ليس الناس عند نسبه وضيع

الله فأبطل رفعته أجل من الب هذا إلى فيدعى معلو م نسب له ليس أو
علسسى يترتب ما كل أمور عليها يترتب أبيه غير إلى النسان دعو ة لن ذلك

هذا إلى تنتقل ربما كلها وغيرها ونفقات وإر ث وتحليل تحريم من النسب
اا ذلك تعالى الله منع فلذلك الرجل هذا إلى دعي أنه بسبب الدعي شسسرع

الوضسساع تنقلسسب أن يوجب هذا زحقيقته عن بعيد باسم الشيء تسمية لن
العسسراب تغلبنكسسم  ( ال: قسسال والسسسل م الصل ة عليه الرسول إن زحتى

فسسي هسسي وإنما بإبلها تعتم وهي العتمة  يدعونها) العش اء لصلتكم عل ى
ربمسسا آخسسر باسسسم سسسميت إذا ربمسسا السستي الشسسياء فكسسل العشاء الله كتاب

)) أبنسس اءكم أدعيسس اءكم جعسسل (( وم ا نهانا الشرع فإن أزحكامها تختلف
  الحقيقة وجه على أبناء جعلهما ما يعني لبناء تفسير زحقيقة

(م (( يك إل (م مذ يك يل (حو (م مق يك إه محوا (ف مأ المؤلسسف ذلكسسم والمنسسافقين اليهسسود ) أي) إب
من لكل عائد أنه والصواب والمنافقين لليهود هنا الخطاب يكون أن يريد
اا دعا اليهسسود مسسن أو المنافقين من كان سواء الدعياء من أبيه لغير شخص
بفيسه النسسان يقسوله قسول هسسذا فسإن المسلمين من أو المشركين من أو

اا ليسسس الدعي هذا أن يعلم نفسه هو زحقيقة وليس إليسسه المسسدعو لهسسذا ابنسس
بضسسمير ) أتسسى) (( ذلكم وقسسوله بخلفسسه المسسر أن يعتقد ما يقول فكيف
اسسسم فسسي علينسسا مسسر وقسسد جماعسسة المخسساطبين لن الخطسساب فسسي الجمسسع

بهسسا يراعسسى والكسساف إليسسه المشسسار بسسه يراعسسى الشسسار ة اسسسم أن الشار ة
أبيسسه غيسسر إلسسى الرجسسل دعسسو ة وهو مذكر مفرد إليه المشار هنا المخاطب
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نعم. ذكور جماعة والمخاطبون
 ؟...:  الطالب
الله. شاء إن الفوائد في عليها تتكلم التي : هذه الشيخ

(م (( يك إل (م مذ يك يل (حو (م مق يك إه محوا (ف مأ تعرفسسون وأنتم بألسنتكم تقولونه ) يعني) إب
والمنسسافقين اليهسسود أي الله رزحمه المؤلف قال كذلك ليست أنها الحقيقة

(م(( :  لقسسوله تفسسسير لنهسسا ؟ باليسساء جعلها ليش يك يل (حو وهسسي ) بالكسساف) مق
زينسسب بنسست جحسسش وسسسلم عليه الله صلى النبي تزوج لما قالوا مجرور ة

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي تبناه الذي زحارثة بن زيد امرأ ة كانت التي
ذلك في تعالى الله فأكذبهم ابنه امرأ ة محمد تزوج قالوا

...: الطالب
ظسساهر مسسن بعيد المؤلف كل م والمنافقين اليهود أي تزوج : قالوا الشيخ 

الصسسل ة عليسسه النسسبي تسسزوج أن بعسسد إنهسسم يقسسول المؤلسسف كل م أن إذ اليسسة
هسسذا قالوا زحارثة بن زيد عند الول في وكانت زينب بنت جحش  والسل م

عسسن فيهسسا الله يتحد ث الية اإنما إطلقا للقصة إشار ة فيها ما والية القول
الرجسسل تسسزوج إلسسى أشسسار ول تعسسالى اللسسه تحد ث ما التبني ابن عن ؟ إيش

والصسسواب اليسسة فسسي اللسسه شاء إن ستأتينا هذه لكن تبناه الذي ابنه بزوجة
اا أبيه غير إلى النسان نسبة في هي إنما الية أن   تبني
يه (( سل يل موال يقحو سق مي مح (ل محو  ذلك في) " ) ا يه مو إد ي " ((  (ه مل مي إبي سس  ")) ال

يه " (( الحق سبيل سل يل موال يقحو سق مي مح (ل " في فقسسال قيسسدها ) المؤلف) ا
فسسي العبر ة لن هذا هو السبب كان وإن زحتى القيد عد م " والصواب ذلك

؟ وجسسل عز الله يقوله الذي الحق هو ما السبب بخصوص ل اللفظ عمو م
(ت:  وقال نفسه القرآن في تعالى الله فسره يقوله فيما سمسس مت مو ية ((  ممسس إل مك
مك بب لق ا مر (د لال إلص (د مع عسسز اللسسه يقوله الذي الحق هو  هذا]115: )[النعا م) مو
فهسسو وجل عز الله قاله ما فكل الزحكا م في وعدل الخبار في صدق وجل
أزحقيتسسه والحكسسم الصدق أزحقيته الخبر ، زحكم وإما خبر إما أمرين بين دائر

أقرآن القرآن به يفسر ما خير العدل في الحق هو ما قائل قال إذا ولهذا ال
: قسسوله فسسي تعسسالى الله ذكره ما هو الله قول في الحق نقول ؟ الله قول

(ت سمسس مت مو ية ((  ممسس إل مك مك ببسس لق ا مر (د لال إلصسس (د معسس يهسسد ي (( وهسسحو:  ) وقسسوله) مو
فهناك للغير تتعدى الثانية الجملة لن السبيل ويهدي يقل لم) ) السبيل

دد يي ومهدي ها اا وفيسسه إليسسه ؟ إليه وإل فيه ومهد دد هنسساك أيضسس اللسسه وهسسو هسسا
ال النسسان وهو ومهدي يي مث اا وفيسه إليسه ومهسد السسبيل السدين وهسو أيضس

يي وجل عز الله إلى الموصل يي الدللة هداية هذه إليه مهد هسسذه فيه ومهد
جعلتسسه بمعنسسى كسسذا فسسي وهسسديته كسسذا إلى دللته تقول لنك التوفيق هداية
ال الفاتحسسة سسسور ة في قال وجل عز الله أن في الحكمة هو وهذا فيه عام

من ا إد (ه مط (( ا مرا بص مم ال إقي مت (س يم (ل لجسسل ليسسش؟ الصسسراط إلى يقل  ولم)) ا
هسسو وهسسذا بسسه العمسسل فيه هداية الثاني وبيانه إليه بالدللة إليه الهداية يعم

دع لكل المقصود الشسسيء إلسسى يهديه الله أن بالهداية وجل عز الله يدعو دا
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) أي) السبيل (( يهد ي واضح عنه يضل فل فيه ويهديه ويعلمه فيعرفه
سبيل والمراد الذهني للعهد هذه ) ال) (( السبيل الية بهذه يراد سبيل

 ؟ الله سيبل لمراد الدليل وإيش وجل عز الله
...: الطالب
يعحوا موال  ((: الشيخ إب ست مل مت يب بس مق ال سر مف مت (م مف يك (ن إب إه مع إل إبي : )[النعسسا م) مسسس
اا]153 وهسسي وجسسل عسسز اللسسه سسسبيل هسسي إليهسسا الله يهدي التي السبيل  إذ

ة ومسن سبيل يهدي وهو الحق طريق لسم وتعسالى سسبحانه أنسه ذلسك جمل
ولسسم أمهسساتهم يجعلهسسن لم أزواجهن منهن يظاهرون التي الزوجات يجعل
فالزوجسسة ذلك في السبيل وهدانا ذلك في الحق فقال أبناء الدعياء يجعل
اا ليس الدعي والبن زوجة :  يقول والله ابن

(م  يه يعحو (د (م (( ا إه إئ مب ا لكسسن" التفسسسير في المؤلف قال]5: )[الزحزاب) إل
ظنسسي في لبائهم ادعوهم لكن بالستدراك أتى "لماذا لب ائهم ادعحوهم

سسسبحانه اللسسه أبطسسل لمسسا اسسستئنافية الجملسسة وأن للسسستدراك زحاجة ل أنه
اء الدعيسساء هسسؤلء يكسسون أن وتعالى وكسسأن لبسسائهم نسسدعوهم بسسأن أمسسر أبنسسا

(م الثانيسسة اليسسة كانت لما الله رزحمه المؤلف يه يعحو (د (م (( ا إه إئ مبسس ا  لمسسا)) إل
أبنسساءكم أدعيسساءكم جعل ما يعنى الول في الله نفاه لما مقابلة غير كانت
وجسسه هسسو هذا أن الله رزحمه رأى لبائهم فادعوهم آبائهم أبناء جعلهم لكن

اء جعلهم لكن أبناءكم أدعياءكم جعل وما الستدراك فسسادعوهم لبائهم أبنا
لبسس ائهم (( ادعحوهم اسسستئنافية فالجملة إليه زحاجة ل هذا نقول لبائهم

دب جمسسع آبسسائهم وكلمسسة فلن ابسسن يسسا فقولوا لبائهم انسبوهم ) أي) هسسل أ
أن أو كسسثيرون النسساس لنهسسم يعنسسي المسسدعوين باعتبسسار هنسسا بالجمع المراد
أبيسسه إلسسى ينسسسب النسسسان أن بمعنسسى شسسخص لكل بالنسبة آبائهم المراد
للمريسن شسسامل هسو للمريسسن؟ شسامل أو نعسسم وهكسذا جسسده وأبسسي وجسده

عليسسه الرسسسول فلن بسسن فلن بسسن فلن يقسسال أبيسسه إلسسى يسسدعى فالنسان
الصسسل ة عليسسه إنسسه بل عبد المطلب بن الله عبد بن محمد والسل م الصل ة

وهسسو محمسسد قسسال اللفيسسة عندنا ومحمد عبد المطلب ابن أنا قال والسل م
شسسامل أنسسه يظهر فيما فهو الله عبد أبوه الله عبد بن محمد ؟ اسمه إيش
أدنسسى أب الباء لن الباء باعتبار وجمع الناس أفراد باعتبار جمع أنه يعني
  فوقه وأب
المصسسدر على يعود ) الضمير) (( هحو) ) الله عند أقسط (( هحو:  قال

نظيسسر وهسسذا دعاؤهم ) أي) (( هحو ) أي) (( ادعحوهم قوله من المفهو م
يلحوا ((:  تعالى قوله إد (ع محو ا يب يه مر (ق محو ى مأ (قسس ست )) (( هسسحو]8: )[المائسسد ة) إلل

أقسسسط لبسسائهم دعسساؤهم ) أي) (( هحو فهنا الفعل من المفهو م العدل أي
أعدل.  أي الله عند
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